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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengeruh perputaran kas 

terhadap profitabilitas pada Hotel Awana Kota Palopo Pada tahun 2015-2019. Data 

penelitian ini adalah laporang keuangan pada Hotel Awana Kota Palopo selama 5 

tahun trakhir yaitu pada tahun 2015-2019. Hasil penelitian uji menunjukkan bahwa 

secara parsial diperoleh nilai singnifikan terhadap 0,001 lebih kecildari 0,05maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel perputaran kas berpengaruh dalam meningkatkan 

profitabilitas pada Hotel Awana Kota Palopo. 
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PENDAHULUAN 

Sektor parawisata sekarang ini telah 

menjadi kegiatan usaha atau industri 

yang cuckup maju di dunia. Negara 

indonesia memiliki banyak sektor yang 

mendukung majunya perkembangan 

perekonomian, salah satunya sektor 

parawisata. 

Pada umumnya tujuan suatu 

perusahaan adalah untuk memperoleh 

keuntungan, sehingga mampu 

berkembang menjadi perusahaan yang 

besar dan tangguh. Keberhasilan 

perusahaan dalam bisnis hanya bisa 

dicapai melalui pengelolaan yang baik, 

khususnya pengelolaan komponen 

modal kerja sehingga modal yang 

dimiliki bisa berfungsi sebagaimana 

mestinya. 

Modal kerja merupakan nilai aset 

yang dapat segera diubah menjadi 

uang tunai dan digunakan oleh 

perusahaan untuk kebutuhan sehari-

hari, misalnya untuk membayar gaji 

karyawan, membeli bahan baku, 

melunasi hutang, dll. (Riyanto,2001). 

Profitabilitas mempunyai 

beberapa jenis alat ukur yang sering 

digunakan dalam suatu perusahaan 

yakni (1) Gross Profit Margin (GPM), 

(2) Net Profit Margin (NPM), (3) 

Return On Invesment (ROI), (4) Return 



On Assets (ROA), (5) Return On 

Equity (ROE). Dari ke-lima alat ukur 

diatas maka alat ukur yang dipakai 

dalam penelitian ini yaitu ROA 

(Return On Asset). Pengembalian aset 

menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan dan 

menggunakan aset. Semakin tinggi 

tingakat pengembalian aset, semakin 

baik pula kemampuan perusahaan 

dalam mengelola aset. 

Penelitian ini mengenai 

pengukuran pengaruh perputaran kas 

terhadap profitabilitas pada suatau 

usaha perhotelan (pelayanan 

masyarakat) akan menjadi hal menarik 

untuk diteliti kembali meskipun sudah 

ada yang melakukan penelitiaan 

sebelumnya. 

 

Penelitian ini akan mengambil 

objek pada salah satu usaha pelayanan 

masyarakat  yang cukup dikenal di 

Kota Palopo yang merupakan salah 

satu usaha yang bergerak di bidang 

perhotelan. Alasan peneliti tertarik 

memilih usaha Hotel Awana Kota 

Palopo sebagai objek karena 

pendapatan usahan perhotelan ini 

kadang mengalami kenaikan dan 

penurunan. Dilihat dari laporan laba 

rugi perusahaan laba bersih yang 

dihasilkan naik turun. Selain itu, usaha 

perhotelan juga berperan penting 

dalam kehidupan masyarakat karena 

salah satu kegiatan  kepariwisatawan 

bagi masyarakat yang melakukan 

perjalanan ke suatau tempat. 

Berdasarkan uraian di atas, 

maka peneliti memilih untuk 

melakukan penelitian yang berjudul: 

“Pengaruh Perputaran Kas 

Terhadap Profitabilitas pada Hotel 

Awana Kota Palopo”. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini lokasi yang 

akan dijadikan tempat penelitian yaitu 

Hotel Awana Kota Palopo yang 

beralamat di jalan 

Latamacelling/Anggrek Non Blok 

Kota Palopo. Waktu penelitian 

diperkirakan kurang lebih dari 2 (dua) 

bulan muali dri bulan juni sampai 

agustus tahun 2020. 

Jenis data pada penelitian ini 

adalah Data kuantitatip adalah data 

yang diperoleh bentuk angka-angka 

atau data kualitatif yang 

diangkakanyang terdapat pada laporan 

keuangan khususnya laporan laba/rugi 

pada Hotel Awana Kota Palopo. 

Sumber data pada penelitian ini 

adalah data primer, yaitu data yang 

diperoleh dari studi lapangan dengan 

melakukan observasi dan wawancara 

serta data sekunder, yang digunakan 

merupakan data laporan keuangan 

tahunan pada Hotel Awana Kota 

Palopo periode tahun 2015-2019. 

Metode pengumpulan data 

dilaksanakan melalui: 



1. Dokumentasi merupakan 

metode pengumpulandata-data 

yang dilakukan menggunakan 

cara dokumentasi yakni 

mempelajari dokument/arsip-

arsip dari perusahaan ataupun 

data-data yang berkaitan 

dengan keperluan penelitian. 

 

2. Observasi yaitu pengamatan 

langsung terhadap objek 

penelitian yang secara 

langsung untuk memperoleh 

keterangan dan informasih 

sebagai data yang akurat 

tentang hal-hal yang diteliti. 

 

3. Studi pustaka yaitu data-data 

yang dikumpulkan dari 

berbagai jenis sumber mulai 

dari buku, jurnal, artikel 

maupun literature yang 

berkaitan dengan penelitian. 

 

Adapun analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Perputaran Kas perbandingan 

antara pendapatan dan rata-rata 

yang dikemukanan oleh 

Riyanto (2010:95) yaitu: 

 
𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛

𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑎𝑠
  

 

2. Profitabilitas perbandingan 

antara laba bersih dan total 

asset yang dikemukakan oleh 

Munawir (2007:23) yaitu:  

 

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

Analisis regresi linear sederhana 

digunakan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh (hubungan) 

variabel independen (perputaran kas) 

terhadap variabel dependen 

(profitabilitas) pada Hotel Awana Kota 

Palopo. 

 

Y = a + bX + e 

Keterangan: 

Y : Profitabilitas 

X : Perputaran Kas 

a : Konstanta 

b : Koefisien Regresi 

e : Error term 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Koefisien regresi tingkat 

perputaran kas adalah sebesar 1.882 

yang menunjukkan bahwa setiap 

penambahan perputaran kas 1 kali 

maka perputaran kas akan menaikkan 

profitabilitas sebesar 1.882%. Nilai 

koefisien yang positif menunjukkan 

bahwa perputaran kas berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas. 

Untuk variabel perputaran kas 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,001 ≤ 0,05 maka dapat disumpulkan 

bahwa secara parsial perputaran kas 



berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas pada Hotel Awana Kota 

Palopo. Dengan demikian hipotesis 1 

diterima. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa perputaran kas 

berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan Hotel 

Awana. Hal ini dapat terjadi karena 

perkembangan kas yang fluktuatif 

setiap tahunnya. Sehingga 

mengakibatkan perputaran kas 

menghasilkan keuntungan dalam 

waktu cepat. Jika perputaran kas 

semakin rendah maka semakin lambat 

pula uang kas masuk perusahaan. 

Menurut Riyanto (2010 : 95) semakin 

tinggi perpuataran kas ini akan 

semakin baik, yang artinya 

penggunaan kas rendah. Dan jika 

pembayaran ketat akan mengakibatkan 

jumlah piutang rendah dan perputaran 

piutangnya akan semakin tinggi.  

Dari analisis hipotesisi atau hasil 

uji t bahwa perputaran kas 

berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas hal ini dikarenakan nilai t 

hitung 15.975 ≤ t tabel 3,355 hal ini 

membutkikan bahwa pihak-pihak 

dalam perusahan tersebut efektif dalam 

mengelola perputaran kas yang 

dimiliki. Penelitian ini searah dengan 

penelitian sebelumnya yang diteliti 

oleh Febriani (2017) dan diteliti oleh 

Putri dan Musmini (2017). Adapun 

hasil penguji sebelumnya yang diteliti 

secara parsial tingkat perputaran kas 

tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. Sufiana (2010). 

 

SIMPULAN 

Setelah dilakukan pembahasan 

mengenai modal kerja dan pendapatan 

terhadap likuiditas pada Hotel Awana 

Palopo, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan antara lain: 

Nilai konstanta sebesar 4.406 

dapat diartikan bahwa apabila variabel 

perputaran kas dianggap konstan atau 

sama dengan nol, maka profitabilitas 

akan mempunyai nilai sebesar 4.406%.  

Koefisien regresi perputaran 

kas sebesar 1,882 menyatakan bahwa 

setiap penambahan perputaran kas 

sebesar 1 kali maka perputaran kas 

akan menaikkan profitabilitas sebesar 

1,882%. Nilai koefisien yang positif 

menunjukkan bahwa perputaran kas 

berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas. 

Hasil pengujian statistik secara 

parsial menunjukkan bahwa variabel 

perputaran kas berpengaruh positif 

terhadap terhadap variabel 

profitabilitas dengan nilai sebesar 

0,001 lebih kecil dari 0,05. 

 

SARAN 

1. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perputaran kas terhadap 

profitabilitas berpengaruh 

positif pada Hotel Awana, 

maka diharapkan untuk terus 

mempertahankan kualitas dari 



pelayanan Hotel terhadap 

pelanggan. 

2. Disarankan kepada Hotel 

Awana Kota Palopo sebaiknya 

lebih memperhatikan 

pengelolaan kas agar kas yang 

dimiliki dapat digunakan 

secara efesiensi sehinga dapat 

meningkatkan profitabilitas 

keuangan perusahaan. 

3. Bagi calon penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat 

memperluas kajiannya dan 

menambah objek penelitian 

dan sebaiknya perlu dilakukan 

penelitian terhadap faktor yang 

memberikan pangaruh lebih 

terhadap profitabilitas 

sehinggah dapat diketahui 

faktor mana yang 

palinmemperluas kajiannya dan 

mengembangkan konsep 

profitabilitas serta dapat 

meneliti faktor lain yang belum 

diteliti dalam penelitian ini. 
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